
PREVENÇÃO DE QUEDAS – INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA DE REABILITAÇÃO

A mobilidade é crucial para o desempenho das atividades de vida diária, garantindo as necessidades da pessoa em todas as suas vertentes, incluindo as necessidades psicossociais mais elevadas que envolvem a qualidade de vida (Fricke, 2010). Para o

desempenho funcional desta atividade de vida é necessário a capacidade de contração muscular, força, coordenação e equilíbrio. As pessoas com alterações da mobilidade têm risco acrescido de sofrer uma queda.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2010) aproximadamente 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem quedas a cada ano, subindo essa proporção para 32% a 42% para as pessoas com mais de 70 anos. As quedas podem resultar

em lesões que causam perda da independência e, consequentemente, da qualidade de vida. Muitas vezes são a causa de internamento hospitalar e de mortalidade (DGS, 2010).

CONCLUSÃO

A prevenção das quedas exige uma avaliação abrangente, focada na identificação e redução dos factores de risco. Estudos demonstram que intervenções

específicas e multifactoriais incluem tratar as patologias subjacentes, ajuste da medicação, minimizar os fatores de queda nas habitações e nos serviços de

internamento, integrar a pessoa em programas de reabilitação que melhorem o equilíbrio e a mobilidade, quando usadas em combinação foram significativas

para a prevenção de quedas (Gatens & Musto, 2011).

Neste contexto, as competências específicas atribuídas ao enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação permite-lhe tomar decisões relativas à

promoção da saúde, prevenção de complicações secundárias, tratamento e reabilitação, maximizando o potencial da pessoa (Ordem dos Enfermeiros, 2011).

Assim, terá um papel preponderante na capacitação e maximização das capacidades funcionais da pessoa, promovendo o equilíbrio, força muscular e

coordenação, com vista à independência da pessoa, com envolvimento do cuidador/familiar prevenindo desta forma, as quedas.
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Segundo o Departamento de Qualidade e Segurança numa Unidade Hospitalar do Distrito de Lisboa, referente ao ano de 2015,

constatou-se que:

 O serviço com maior incidência de quedas é o serviço de medicina;

 40% das quedas ocorrem no turno da manhã;

 89% dos doentes que caíram foram identificados com alto risco de queda;

 79% dos doentes que caíram tiveram como motivo o seu estado de saúde;

 Do estado de saúde, 31% esteve relacionado com o levante sem supervisão, 27% com instabilidade postural, 26% com

agitação/desorientação/confusão, 11% com diminuição da força muscular e 5% outros;

 O grupo etário com maior nº de quedas é o superior a 70 anos.

Assim, tornou-se pertinente desenvolver um ESTUDO QUANTITATIVO, DESCRITIVO E TRANSVERSAL no

respetivo serviço de medicina, com recurso à colheita de dados informatizados no sistema glint

OBJETIVO: Conhecer as características dos utentes em risco de queda e a identificação de intervenções de

enfermagem promotoras da prevenção de quedas.

POPULAÇÃO ALVO: utentes internadas no serviço de medicina

AMOSTRA: 13 utentes com episódio de queda no período de 6/7/2016 a 9/10/2016

Autores: Carla Madeira, Celina Gomes, Emília Redondo e Sílvia Alves 

RESULTADOS
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Da análise dos dados podemos constatar que é uma amostra de pessoas idosas com dependência no autocuidado, nomeadamente com necessidade de 

ajuda parcial ou significativa para deambular. O diagnóstico de entrada é maioritariamente por lesões neurológicas (AVC/TCE) e neoplasias. Todos estavam 

avaliados com alto risco de queda, segundo a escala de morse, 8 dos quais esquecia-se das suas limitações, 4 já tinham história de queda nos últimos três 

meses.
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